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GoBiGas – First-of-its-Kind

• Först i Sverige att mata ut biogas på 
nationella gasnätet

• Först i världen att producera 
högkvalitativ biogas via förgasning



Gothenburg Biomass Gasification Project (GoBiGas)

• Genomförande i två faser:
1. 20 MW Biogas         

(32 MW bränsle, 6 ton torr biomassa/h)
2. 80 – 100 MW Biogas

(125-150 MW bränsle 25-30 ton torr biomassa/h)

• Fas 1, demonstration, för att bygga erfarenhet för en 
andra kommersiell anläggning

Prestandamål för demonstration
• Biomassa till Biogas ≥65 %

Nådes i demonstrationsanläggningen. Extrapolering av 
resultat visar att det är teknoekonomisk möjligt att nå 70% i 
en kommersiell anläggning

• Biomassa to energiprodukter ≥90 %
Nådes mer eller mindre i demonstrationsanläggningen, kan 
nås för kommersiell anläggning

• 8 000 timmar per år kontinuerlig produktion
Kontinuerliga drifttider upp till 1850 timmar nåddes i 
demonstrationsanläggning. För mer än 8000 kontinuerlig 
drift i kommersiell anläggning krävs parallella förgasare som 
matar syntessteget.



Projektkostnader relativt budget GoBiGas 1

Från slutrapport GoBiGas-projektet



Ekonomisk bakgrund för GoBiGas-projektet

Från slutrapport GoBiGas-projektet



Driftkostnad för GoBiGas 1
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Produktionskostnad som funktion av skala



Ekonomisk bakgrund för GoBiGas-projektet

Från slutrapport GoBiGas-projektet
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1. GoBiGas 1 Demo
2. GoBiGas 1 Kommersiell drift
3. Biogas såld från Danmark 2017
4. Produktionsstöd Danmark till 2021 (?)
5. Naturgaspris
6. Biogas via förgasning kommersiell anläggning



Processen och erfarenheter från demonstrationen



Prestanda GoBiGas 1 under demonstration

Från slutrapport GoBiGas-projektet



Prestanda GoBiGas 1 under demonstration

Från slutrapport GoBiGas-projektet



Biogas eller alternativa produkter 
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Biogas eller alternativa produkter 

• Biogas
• Flytande bränslen för 

land eller sjötransporter
• Flygbränslen
• Andra petrokemiska produkter
• Elektrobränslen

Elektrolys
El, vatten Vätgas

Andra kolväten



Hur hantera en infasning av stora biogas anläggningar 
alternativt utfasning produktionsstöd?
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Biomassa => 

pris råvara ökar

Införande av produktionsstöd
alternativt 

Stor förgasningsanläggning 
kommer online

Utslagning av mindre 
anläggningar 

- Fallet stor anläggning 
kommer online

Utslagning av de svagaste 
aktörerna när 

produktionsstödet 
försvinner

Framtida utveckling 
kräver att biogasens 
värde ökar och fri-

kopplas från fossil gas 



Vad är krävs för att nästa anläggning också ska 
bli en ekonomisk succé
• Bredare konsortium från olika branscher
• Fler slutprodukter
• Säkerställa tillgång till flera olika marknader
• Styrmedel som driver mot ökade marknadspriser för förnybara 

produkter
• Krav på produktion från bulkråvara, dvs att nationell produktion inte 

konkurreras ut av globala marginalflöden som går till Sverige bara för 
att vi går före andra länder i omställningsarbetet
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